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Un any més vam assistir a la fira de minerals de 
Sainte-Marie-aux-Mines (53a. edició), que es va ce-
lebrar del 23 al 26 de juny de 2016 en aquest bell 
poble d’Alsàcia.

El viatge se’ns va fer agradable i amè per la com-
panyia i a les 19 hores ja havíem arribat a la nostra 
destinació. Allotjar-se a Ammerschwihr i preparar 
el material per a l’endemà ens va ocupar la resta 
d’aquest dia.

El matí del dia 22 va ser el veritable tret de sortida 
per a nosaltres, arribant a la fira després de recòr-
rer els 32 km que ens separaven de Sainte-Marie. Un 
parell d’hores per a tramitar les acreditacions per al 
pàrquing i trobar la nostra plaça a les catacumbes 
del teatre i finalment començà la visita a la fira. 

Aquesta Mineral & Gem comprèn “infinitat” d’ac-
tes, des d’exposicions, conferències i animacions 
fins a tallers, taules rodones, trobades i visites 
mineres, que complementen les dues fires, la de 
minerals i la de gemmes. El que dóna una gamma i 
paleta de matisos que hauria de satisfer als gustos 
més dispars, encara que també requereix ser un pèl 
selectiu ja que no hi ha temps material per estar, es-
coltar i veure tota l’oferta. 

La “diva” de la fira va ser, sens dubte, l’exposició 
de prestigi titulada Origines. Les pierres et les vins. 
Un idea exquisida que reunia el millor dels produc-
tes vitivinícoles de cada terra amb els millors i més 
representatius minerals de la mateixa.

L’exposició va ser readaptada per Alain Martaud, 
a partir d’algunes exposicions prèvies que jugaven 
amb la mateixa idea, i el resultat va ser magnífic, 
conjuminant l’espectacularitat cromàtica amb la 
més fina delicadesa. 

Per aconseguir aquest conjunt tan rodó es van 
conjugar exemplars de minerals -alguns d’ells ve-
ritables icones- cedits per grans museus francesos, 
un parell de comerciants i col·leccionistes privats, 
amb ampolles de vi de tots els territoris visitats. I 
tot això maridat amb un excel·lent gust i postil·lat 
aquí i allà amb unes senzilles copes en les quals 
s’havien decantat els vins i que permetien apreciar 
el seu color i la seva aroma, això últim, a causa de la 
presentació en vitrines tancades, només en el nos-
tre imaginari, per descomptat. 

El recorregut era ampli per diverses zones france-

ses i països de tot el món: d’Espanya, els vins de La 
Rioja amb un excels Gaudium de banderer i diver-
sos magnífics grups de pirita de Navajún; l’Alt Rhin 
conjuntava barita, fluorita i calcita de Bergheim 
amb un suggeridor vi anomenat Gypse (en català, 
guix); les magnífiques mostres de Chessy (atzurita, 
malaquita, smithsonita i cuprita) amb uns Beaujo-
lais no tan nouveau, de 3 i 4 anys de criança; clàssi-
ques rodocrosites d’Oberneisen, Renània-Palatinat, 
amb una gamma de rosats dels cellers Bestheim 
d’Alsàcia; unes fines mostres de calcita de la regió 
de Pau, Pirineus Atlàntics, amb un pétillant Clairet-
te de Die; wulfenita de la mina Red Cloud, Arizona, 
juntament amb crocoïta de Dundas, Tasmània, i va-
nadinita; espectacular, la galena pseudomòrfica de 
piromorfita de Kautenbach, Renània-Palatinat, amb 
un blanc Mosela com a company; i com a colofó, 
unes fantàstiques ametistes (també anomenades 
molt oportunament ‘pedres de Bacus’) de diversos 
llocs del món, amb un no menys desitjat negre Pe-
trus de 1953 i, com guàrdia de corps, uns cartells 
d’un déu Bacus de Caravaggio molt inspiradors.  

En definitiva, maridant quelcom que per norma 
general ens agrada molt als aficionats: els bons 
minerals i el bon vi, servits amb sensibilitat, gust i 
preciosisme, han fet d’aquesta exposició un opípar 
àpat visual i una oportunitat de veure els minerals 
sota una perspectiva diferent. 

Per a paladars amants de les curiositats, l’expo-
sició que ens brindaven els nostres bons amics de 
l’AFM (Association Française de Microminéralogie), 
on sota el títol Rarétes minérales de Sainte-Marie-
aux-Mines es mostraven les espècies minerals tro-
bades en aquest districte miner per primera vegada 
a nivell mundial. Aquests minerals s’originen a les 
galeries que ja no s’exploten i, a causa de les humi-
tats, han produït alteracions dels minerals preexis-
tents donant lloc, sobretot, a arsenats rars.

Uns panells amb fotografies il·lustraven aquestes 
espècies: dervillita, ferrarisita, fluckita, mcneari-
ta, fanuxita, rauenthalita, sainfeldita, villyaelenita i 
weilita. 

Una associació molt dinàmica, posant en valor el 
patrimoni mineralògic del seu país de la mà de pres-
tigioses universitats i museus. Un exemple a seguir.

A la piscina, una altra encertada exposició: Trésors 

Martí Rafel i Fontanals (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Mineral & Gem 2016, 
Sainte-Marie-aux-Mines
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de cristalliers. La filosofia dels cristalliers condensa-
da en tres vitrines amb les seves troballes més im-
portants, realitzades majoritàriament als Alps fran-
cesos en els molts anys de treball que alguns d’ells 
acumulen.

Tots hem sentit històries de respecte entre els 
cristalliers: dur esforç i sacrifici per arribar a l’ex-
tracció d’exemplars excepcionals, amb ascensions 
per espais vertiginosos. Però tot això amb una única 
finalitat: gaudir de les meravelles que ens ofereixen 
en aquesta ocasió. Quars i quars fumat amb tot tipus 
de cristal·litzacions, pirita, siderita i fluorita rosa. 
Gran oportunitat per veure concentrades aquestes 
meravelles alpines en un espai molt abordable.

Una activitat molt interessant, a priori, era les xe-
rrades que van oferir el divendres Penny William-
son, Raquel Alonso-Pérez, Eloïse Gaillou i Cristiano 
Ferraris. 

Dones, minerals, perseverança, joies i… sí, una al-
tra vegada el vi.

Penny Williamson és conservadora del museu de 
la Universitat de Wollongong, Austràlia, i ens va re-
formular la història de David i Goliat. Va explicar la 
història de com la gran De Beers va gastar 300 mi-
lions de dòlars en la dècada dels 60 i fins a entrada 
la dels 70 del s. XX buscant diamants a Austràlia i 
com es va retirar amb el fracàs per divisa. Poste-
riorment, una incipient joint venture anomenada 
Ashton va fer el mateix amb uns mitjans molt més 
modests, i amb una arma secreta: la geòloga Mau-
reen Muggeridge que, en les rodalies del llac Argyle, 
va trobar el dipòsit de diamants conegut més gran 
del món el 1979 i que aporta un terç de la producció 
mundial i els diamants de color més rars i buscats. 
Aquests diamants de color van donar per a un bonic 
exercici buscant un paral·lelisme amb vins france-
sos.

Raquel Alonso-Pérez és conservadora del Harvard 
Mineralogical and Geological Museum. EUA. Va de-
lectar als presents amb una amena xerrada sobre la 
història i el present d’una de les grans col·leccions 
de minerals dels Estats Units. Es va remuntar al seu 
primer conservador, el metge Benjamin Waterhou-
se, i com aquesta modesta col·lecció, amb esforç i 
tenacitat i l’ajuda de moltes persones i institucions, 
ha arribat a tenir a prop de 115.000 minerals, que 
avui en dia és gestionada de forma moderna i bol-
cada en la divulgació, recerca i preservació del pa-
trimoni mineral.

Com ja s’ha comentat, el poc temps i els molts ac-
tes condensats van fer que ens perdéssim les dues 
restants intervencions del simposi, encara que sem-
blaven també de summe interès.

Passem ja als aspectes centrals d’aquesta fira: els 
minerals. 

La veritat és que la falta de temps no ens ha per-
mès ser tan exhaustius com ens hagués agradat 
però la primera impressió és que hi havia menys 
minerals molt bons i menys novetats i, això sí, molt 
reciclat de col·leccions antigues que s’han venut i 
disgregat, la qual cosa sempre dóna bones oportu-
nitats de tenir accés a material que ja no apareix en 
els jaciments avui en dia.

L’única veritable novetat eren les mostres de cal-
cedònia de Sulawesi, Indonèsia.

La resta, ja vist o reaparegut, en major o menor 
qualitat.

En general apreciem absència de comerciants i 
material xinès tant en quantitat com en qualitat.

Destacable: 
Molt Tsumeb: rar, curiós i bo (d’altra banda, ja ha-

bitual últimament).
Bastant material de Katanga, antic, per descomptat.
Eclosió de minerals d’urani de la mina Assunçao, 

Pargasita i condrodita. Pargas, reg. Sud-oest, 
Finlàndia. C.V. 3 cm. Excol. Manfred Fabig. 

Price Down Minerals.

Cuprosklodowskita, vandenbrandeïta i sklodowskita. Mina 
Shinkolobwe, Shinkolobwe, Katanga, Rep. Dem. Congo. C.V. 1,5 
cm. Price Down Minerals.
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Aldeia Nova, Portugal, amb qualitat, en quantitat i 
de bona mida. 

Molta fluorita asturiana, nova i antiga, de Berbes, 
de la “La Viesca” i de la “Moscona”. 

Gran quantitat d’or de Serra do Caldeirão, Mato 
Grosso, Brasil.

Poca cosa del Marroc realment destacable però sí 

interessant, com alguna fluorita d’El Hammam, Ifra-
ne, i d’Aouli, Khénifra, alguna espècie no tan vista 
com karibibita, schneiderhönita, niquelaustinita, 
olivenita i novačekita de Bou Azzer, Ouarzazate, 
aragonita de Mamsa, Sidi Ayet, Khénifra, mostres 
de Bou Nahas, Oumjrane, Er Rachidia, vanadinita 
de bona qualitat i alguna molt curiosa pel seu as-

Quars “faden”. Tole, Wana, Waziristan Sud, Àrees 
Tribals d’Administració Federal (FATA), Pakistan. 

Mides: 6 x 3,5 cm. Wendel Minerals.
Crisocol·la i quars. Chañaral, Atacama, Xile. 
Mides: 9 x 4,5 cm. Wendel Minerals.

Calcita i fluorita. Mina Elmwood, Carthage, Smith Co., 
Tennessee, EUA. Mides: 22 x 13 cm. Wendel Minerals.

Cuprita. Mina Mashamba, Kolwezi, Katanga, Rep. Dem. Congo. 
C.V. 2 cm. Excol. Joseph Lhoest. Price Down Minerals.
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pecte fibrós, i finalment la reaparició de les titanites 
d’Imilchil, Er Rachidia, amb major qualitat i varie-
tat.

Diferents comerciants portaven mostres de molt 
bona qualitat dels òpals transparents i incolors de 
Kopasz, Tarcal, a Hongria, que mostren una tremen-
da fluorescència amb llum ultraviolada.

Abundància de magnífics exemplars, per la seva 
mida i color, d’hessonita de la mina Jeffrey, Asbes-
tos, Quebec, Canadà.

I com a punt final el rumor/promesa d’unes mos-
tres d’elbaïta del mateix Marroc, d’una zona desèrti-
ca indeterminada de la província d’Ouarzazate, amb 
certa transparència, cristalls d’uns quants centíme-
tres i color vermell cirera. Aquesta, de confirmar-se 
en el futur, sí és una bona novetat. Ja ho veurem.

Desgranem una mica més el que hem vist i el que 
ens va cridar més l’atenció.

Jens-Peter Fanelsa, sempre actiu, amb la seva gam-
ma de caixes i accessoris i que sempre va a la cerca 
de noves  peces, oferia un parell d’antigues col·lec-
cions amb exemplars interessants amb especial es-
ment a les peces de Tsumeb, Namíbia, del Marroc i 
també alguna curiositat espanyola, com stolzita de 
La Tala, Salamanca. Una ocasió per trobar alguna 
peça per a completar la nostra col·lecció dignament 
sense foradar la nostra butxaca.

Webminerals va aportar un gran cristall de fosge-
nita de Monteponi, Sardenya; unes peces d’amazo-
nita amb quars fumat de Pikes Creek, Montana; un 

Francevillita. Mina Mounana, Franceville, Haut Ogooué, Gabon. 
Mides: 6 x 3 cm. J.C. Leydet.

Karibibita i schneiderhönita. Oumlil, distr. Bou Azzer, Ouarzazate, 
Souss-Massa-Draâ, Marroc. Mides: 8 x 5 cm. J.C. Leydet.

Malaquita. Mina Mashamba West, Kolwezi, Katanga, Rep. Dem. 
Congo. Mides: 10 x 9 cm, Wendel Minerals.

Espinel·la. Mina Crazy Sphinx, distr. Helena, Lewis & Clark Co., 
Montana, EUA. Mides: 4 x 3 cm. Wendel Minerals.
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bon topazi per color i mida de Thomas Range, Utah; 
i un lot molt bonic i de bon color de crocoïta de Dun-
das, Tasmània.

Fabre Minerals va seleccionar per a l’ocasió unes 
peces d’alta qualitat mineralògica. Per començar, 
ens va delectar amb or de Serra do Caldeirão, Mato 
Grosso, Brasil, amb exemplars de totes les mides, 
gustos i butxaques. Una imperial esfalerita de color 
verd, d’Áliva, Cantàbria, i amb una bona mida, era 
de les peces més destacables; bon lot d’hutchin-
sonita de la mina de Quiruvilca, La Libertad, Perú, 
amb bon color i associades a pirita i/o orpiment. La 
mina Assunçao, Viseu, Portugal, i els seus minerals 
d’urani també tenien representació, sobresortint 
una furcalita sobre quars molt estètica. Un gran lot 
de titanita amb microclina; es tracta, en la seva ma-
jor part, de cristalls laminars d’ilmenita pseudo-

morfitzats per rútil, a causa de l’hidrotermalisme, 
i recoberts per cristalls de titanita que són molt 
pleocroics: groc a verd amb llum natural. Algunes 
mostres també tenen apatita i turmalina i totes 
elles provenen de la coneguda zona d’Imilchil, Er 
Rachidia, Marroc. Un lot molt interessant de mate-
rial històric de Chessy-les-Mines, Roine, amb atzu-
rita, malaquita i cuprita; rareses com una excel·lent 
i escassa en aquesta qualitat oxicalciomicrolita de 
la mina Ipê, Governador Valadares, Minas Gerais, 
Brasil; una veszelyita d’una mica més d’1 cm de 
la mina Black Pine, monts John Long, Granite Co., 
Montana, EUA, i algunes lletges però interessants 
mostres de trifilita de fins a 10 cm de les mines de 
Bendada, Sabugal, Guarda, Portugal. En clau local, 
una bonica chillagita (varietat de wulfenita) de 
la mina “Teresita” de Sant Fost de Campsentelles, 
Barcelona, difícil de veure avui dia. 

Adamita (var. cuproadamita). Mina Christiana, mines de 
Kamariza, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, Àttica, Grècia. 

Mides: 9 x 7 cm. Luis Miguel Fernández.

Fluorita. Mina Annabel Lee, distr. Illinois-Kentucky Fluorspar, 
Hardin Co., Illinois, EUA. Mides: 8 x 5,5 cm. Wendel Minerals.

Microclina (var. amazonita) i quars (var. fumat). Pikes Peak, El 
Paso Co., Colorado, EUA. Mides: 8 x 6 cm. Webminerals.

Calcofil·lita i malaquita. Wheal Gorland, mines St. Day United, 
Gwennap, distr. Camborne-Redruth, Cornwall, Anglaterra, Gran 
Bretanya. Mides: 5,5 x 4 cm. Carsten Slotta.
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Bon material alpí es va veure en diferents llocs.
Christophe Lelièvre - Michel Bibollet - Frédéric 
Eva, amb un bon assortiment de fluorita rosa i ver-
mella, quars de la Gardette i quars fumat, tot això del 
massís del Montblanc. En total més d’un centenar 
de peces. Jean-François Astier, amb remarcable 
axinita de Le Rocher d’Armentier, Bourg d’Oisans; 
Gregoire de Bodinat portava grans cristalls de si-
derita i calcita de Val d’Isère;  i Jeròme Arnou i el 
seu company, amb exemplars d’epidota del massís 
d’Oisans.

Wendell Minerals és un dels dealers amb material 
més escollit i nombrós. A destacar una magnífica 
fluorita transparent sobre esfalerita de la mina So-
vetskii 2, Dalnegorsk, Rússia;  molt bon material de 
Tsumeb, Namíbia, amb wulfenita i atzurita marcant 
la diferència; excel·lent malaquita de la mina Mas-
hamba West i algunes espectaculars peces de cu-
prita de la mina Dikuluwe, ambdues a Kolwezi, Ka-
tanga, Rep. Dem. Congo; un bon cristall d’espinel·la 
blava de la mina Crazy Sphinx, Helena, Lewis and 
Clark Co., Montana, EUA; una excel·lent mostra de la 
ja poc vista axinita-(Fe) del mont Puiva, Tumensk, 
Urals prepolars, Rússia; diferent material de la 
mina N’Chwaning II, Kuruman, Sud-àfrica, amb un 

magnífic cristall d’hematites d’alguns centímetres i 
una calcita imponent; i un preciós cristall de quars 
hialí de La Facciata, Carrara, Toscana, Itàlia. De la 
mina Ojuela, Mapimí, Durango, Mèxic, una adami-
ta manganífera d’alta volada i molt bon color rosat 
i lluentor espectacular; també mexicana, una pre-
ciosa drusa de cristalls de rodocrosita de la mina 
Potosí, Aquiles Serdán, Chihuahua; de l’estat de 
Minas Gerais, al Brasil, ens va cridar poderosament 
l’atenció una delicada eosforita amb petits cristalls 
prismàtics de color ataronjat de Taquaral, Itinga, Je-
quitinhonha, i un petit número de mostres de bra-
silianita molt equilibrat i estètic de la mina Corrego 
Frio, Linópolis, Vale Rio Doce. Un petit lot de bona 
sperrylita de Talnakh, Noril’sk, Taimyr, Rússia; un 
parell de mostres de prehnita, una de la poc vista 
localitat de Djebel Melh, Bou Arfa, Figuig, Marroc, 
amb aparença de cara d’ós, i l’altra, ben curiosa, 
amb la seva forma fàl·lica, de les muntanyes Gobo-
boseb, Erongo, Namíbia, tancaven aquest selecte 
estand. Per acabar, una genial calcita amb fluorita 
de la famosa mina Elmwood, Carthage, Tennessee, 
EUA, amb un cristall escalenoèdric de 20 cm.

Kőország de Budapest era el comerciant que por-
tava un lot més ampli d’òpal de Kopasz, Tarcal, 

Fluorita i mica. Minas de Panasqueira, Barroca Grande, Covilhã, 
Castelo Branco, Portugal. Mides: 10 x 8,5 cm. Fabre Minerals.

Fosgenita. Mina Monteponi, Iglesias, Carbonia-Iglesias, 
Sardenya, Itàlia. Mides: 7 x 3 cm. Webminerals.
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Borsod-Abaúj-Zemplén, Hongria. Juntament amb 
l’ampli lot, havia muntat una petita estructura amb 
alguns exemplars dins d’un espai UV, que posava en 
valor el seu altíssim grau de fluorescència d’un co-
lor verd maragda molt impactant.

Price Down Minerals tenia una varietat de peces 
ben seleccionades. Destaca, com ja ens té acostu-
mats l’Iván, oferint aquells minerals de localitats ti-
pus o bé pseudomorfosis i peces d’antigues col·lec-
cions. Va cridar la meva atenció una clorapatita de 
Dashkesan, Azerbaidjan, trobada el 1977; un lot de 
vanadinita d’aspecte fibrós de la mina Marguerite, 
Mibladen, Khénifra, Marroc, que es va extreure el 
setembre de 2015; pargasita amb condrodita de 
la localitat tipus: Pargas, regió Sud-oest, Finlàndia, 
dels anys 80 del s. XX; unes interessants cuprites 
centimètriques i de molt bon color i transparència 
de la mina Mashamba, Kolwezi, una bona pirolusi-
ta de Kisenge i una mostra de cuprosklodowskita, 
vandenbrandeïta  i sklodowskita de Shinkolobwe, 
totes elles a Katanga, Rep. Dem. Congo. Arrodonia 
l’espai un gran cristall de zircó marró vermellós de 
la mina Siilinjärvi, regió Est, Finlàndia, d’una troba-
lla de juliol de 1986.

Anton Watzl presentava el seu estand de “gemmes” 
espectaculars, on ressaltaven: elbaïta de la mina Hi-
malaya, San Benito Co., Califòrnia, EUA; fluorita de 
la mina Rogerley, Weardale, Anglaterra; un cristall 
d’espinel·la rosa de Mogok, Mandalay, Myanmar, de 
més de 3 cm; una grossulària (var. tsavorita) d’al-
guns centímetres i amb un magnífic color, de Me-
ralani, Manyara, Tanzània; una euclasa d’Ouro Pre-
to, Minas Gerais, Brasil, de prop de 6 cm; preciosos 

conjunts d’elbaïta watermelon de la mina Cruzeiro, 
São José da Sarifa, Minas Gerais, Brasil; i una bona 
quantitat de quars gwindel fumats del cantó d’Uri, 
Suïssa, de gran mida i transparència i color mag-
nífics. Per a finalitzar, alguna clàssica epidota amb 
bissolita de Knappenwand, Salzburg, Àustria.

Minerama lluïa el seu clàssic estand prop del Thea-
tre. Destacava no només per les seves peces gegan-
tesques, com és habitual, sinó per la gran quantitat 
de material d’urani de la mina Assunçao, Ferreira 
de Aves, Viseu, Portugal, en totes les mides imagina-
bles: furcalita, autunita i torbernita. Qui no va trobar 
la seva peça és perquè no li agraden els minerals ra-
dioactius. També destacar la quantitat de material 
xinès de gran mida, com la wulfenita acidificada de 
Xinjiang o les atzurites i malaquites de Daye, Hubei. 
Finalment dir que, a l’inici de la fira, es va conèixer 
una trista notícia: la mort del fundador i soci de Mi-
nerama, Maurice Eyraud. 

Elite Fine Minerals va mostrar grans lots de fluo-
rita de Berbes, de la mina “La Viesca”, a La Collada, 
i de la mina “Moscona”, a Solís, amb exemplars de 
gran mida i cubs de fins a 10 cm d’aresta en el cas de 
“La Viesca”. L’estand es va buidar ràpidament degut 
a la qualitat i ajustat preu del que es mostrava. Com 
a nota destacable, unes peces de la típica fluorita 
groga de la mina “Moscona” salpebrada de cristalls 
d’esfalerita acaramel·lada, no tan freqüent de trobar.

CCM Minerals tenia molta oferta de fluorita del Reg-
ne Unit, Espanya i jaciments diversos i, entre elles, 
alguna cosa interessant del Marroc: un parell de 
mostres d’El Hammam, Meknès, molt apreciables, 

Veszelyita. Mina Black Pine, monts John Long, distr. Philipsburg, 
Granite Co., Montana, EUA. Mides: 3 x 2 cm. Fabre Minerals.

Wulfenita (var. chillagita). Mina “Teresita”, Can Donadeu, 
Sant Fost de Campsentelles, Vallès Or., Barcelona, Catalunya, 
Espanya. Mides: 3 x 2,5 cm. Fabre Minerals.
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una verda amb cubs d’alguns centímetres i calcita i 
l’altra groga amb cubs menors i pirita, i un molt bon 
lot d’Aouli, Midelt, Khénifra, amb fluorita groga de 
molt bon color i cristalls per al jaciment.

Merveilles de la Terre, de M. Cabrol, ens va oferir 
la que va ser la novetat en aquesta fira: un bon lot de 
calcedònia de color que anava del morat més o men-
ys intens, passant pel marró clar i un suau color espí-
gol, en agregats esfèrics i/o globulars constituïts per 
cristalls prismàtics molt petits, que formen plaques 
que poden aconseguir, segons el que es podia veure, 
fins als 15 cm. La procedència, un pèl inconcreta, és: 
àrea de Mamudju, Sulawesi Barat, illa de Sulawesi, 
Indonèsia. Els bons exemplars, de bona lluentor i 
color intens, al llarg dels dies previs a l’obertura al 
públic en general van desaparèixer ràpidament de 
la vista. Destacaven també de forma important: una 
bona placa de benitoïta i neptunita d’uns 15 cm de 
San Benito Co., Califòrnia, EUA, un gran cristall de 
titanita d’Alchuri, Gilgit-Baltistan, Pakistan, i un petit 
lot de thomsonita en agregats esferoïdals d’alguns 
centímetres formats per cristalls prismàtics de color 
marró ataronjat, de les pedreres del districte d’Au-
rangabad, Maharastra, Índia.

Carsten Slotta ens va sorprendre amb un escollit 
lot de mostres de turquesa i wavellita del jaciment 
de Palazuelo de las Cuevas, Zamora, de bona qua-
litat; un petit lot de piromorfita d’Eifel, Renània-
Palatinat, Alemanya; i unes interessants i antigues 
mostres angleses: una calcofil·lita i una liroconita 
de la clàssica Wheal Gorland, St. Day United Mines, 
Gwennap, Cornwall, Anglaterra.

Geoterra exposava un ventall de peces on podem 
destacar el material peruà, com un lot d’alabandita 
amb rodocrosita de la mina Uchucchacua, Lima, un 
de clinoatacamita de la mina Lily, Pisco, Ica, o un de la 
mina Huanzala, Huallanca, Huánuco, on destacava la 
calcopirita pseudomòrfica de pirrotina i una sèrie de 
peces de tetraedrita i arsenopirita. Sense moure’ns 
d’Amèrica del Sud, bona bournonita de la mina Víbo-
ras, Potosí, Bolívia, amb els cristalls típics per a l’es-
pècie de bona mida i lluentor. En el terreny espanyol 
destaquen: uns bonics coures arborescents de Las 
Herrerías, Cuevas del Almanzora, Almeria; goethita 
irisada del Cerro Colorado, Minas de Riotinto, Huel-
va, i del Cerro San Cristóbal, El Pedroso, Sevilla; fi-
nalment, un bon exemplar d’hematites botrioide del 
Cerro del Tabaco, Villafranca de Córdoba, Còrdova.
 

Alabandita i rodocrosita. Mina Uchucchacua, Oyón, Lima, Perú. 
Mides: 8 x 5 cm. Geoterra.

Microclina i titanita. Imilchil, Er Rachidia, Meknès-Tafilalet, 
Marroc. Mides: 15 x 12 cm. Fabre Minerals.
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Jean Claude Leydet, recuperat d’alguns problemes 
de salut, tornava a oferir material sobretot radioac-
tiu i del continent africà. Un bon lot de peces de la 
mina Mounana, Franceville, Haut Ogooué, al Gabon, 
entre les quals destacava francevillita, curienita, 
mounanaïta i una magnífica vanuralita. I un altre 
bon lot de la mina Shinkolobwe, Shinkolobwe, Ka-
tanga, Rep. Dem. Congo, amb atenció especial per 
a una rara soddyita, curita, una excel·lent kolwezi-
ta i torbernita. També proposava unes interessants 
karibibita, niquelaustinita, olivenita, novačekita i 
schneiderhönita del districte miner de Bou Azzer, 
Ouarzazate, Marroc. 

Saphira tenia a la venda un fastuós lot de més de 
trenta exemplars d’or brasiler de la Serra de Cal-
deirão, Mato Grosso, amb espectaculars exemplars 
en creixements esquelètics arborescents i alguns 
agregats de cristalls octaèdrics. Les mides varia-
ven des de les miniatures fins a algunes fulles que 

mesuraven al voltant de 7-8 cm. Una impressionant 
rosa d’hematites de St. Gotthard, Suïssa, un grup de 
cristalls en creixement paral·lel de 5 cm de bastnäsita-
(Ce) de les muntanyes Zagi, Peshawar, Pakistan, o 
una remarcable londonita de la zona d’Ampanivana, 
Antananarivo, Madagascar, acabaven de realçar el 
conjunt.

Luis Miguel Fernández mostrava molt bon mate-
rial de Panasqueira, Castelo Branco, Portugal, amb 
algun grup de cristalls de fluorita i fluorapatita que 
tirava d’esquena; els clàssics orpiments de la mina 
de Quiruvilca, La Libertad, Perú; elbaïta amb albita 
de les pegmatites de Chamachhu, monts Haramosh, 
Gilgit-Baltistan, Pakistan; un gran assortit d’axini-
ta-(Mn) de la troballa de setembre de 2015 prop de 
Canta, Lima, Perú, amb algun exemplar amb grups 
de prop de 10 cm en forma de ventalls de cristalls 
marró clar, alguns associats a epidota; fluorita es-
panyola amb una peça de “La Viesca”, Siero, Astúries, 

Calcita. Mines de La Florida, Valdáliga, Cantàbria, Espanya. 
Mides: 8 x 5 cm. Mineral Shop.

Tetraedrita i calcopirita. Mina Huanzala, Huallanca, Dos de 
Mayo, Huánuco, Perú. Mides: 7 x 6 cm. Geoterra.

Autunita. Mina Assunçao, Aldeia Nova, Satao, Viseu, Portugal. 
Mides: 6,5 x 5 cm. Minerama.

Fluorita. Massís del Montblanc, Chamonix, Alta Savoia, 
Roine-Alps, França. Mides: 4 x 2,5 cm. Christophe Lelièvre, 
Michel Bibollet, Frédéric Eva.
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que destacava per sobre de les altres pel seu magní-
fic balanç estètic i el seu profund color blau marí; un 
petit lot d’elbaïta de color rosa intens amb les termi-
nacions fosques de la mina Male, Letpanhla, Singu, 
Myanmar. Tota la zona de Laurion, Àttica, Grècia, se-
gueix proporcionant abundant material i en aquest 
cas una magnífica adamita cuprífera recobrint una 
goethita pseudomòrfica de calcita espectacular, del 
millor per a l’espècie..., a Europa.

Alain Martaud oferia material clàssic francès i eu-
ropeu en general. Destacava un agregat de cristalls 
de stolzita de color cafè amb llet de la mina Sain-

te-Lucie, Saint Léger-de-Peyre, Marvejols, Lozère, 
França; un petit cristall de vanadinita de Taouz, Er 
Rachidia, Marroc, col·locat de forma dramàtica en 
una molt estètica peça; una fluorita maclada de co-
lor groc de la mina Hilton, Cúmbria, Anglaterra; i 
una bona cuprita de Mashamba, Kolwezi, Katanga, 
Rep. Dem. Congo.

Crystal Classics presentava un escollidíssim mate-
rial de les grans icones de la mineralogia mundial, a 
preus a la par. Mereixia la pena passar un temps en 
la seva observació. Entre tot, cal ressaltar un mag-
nífic argent filiforme d’alguns centímetres i grossor 

Quars (var. calcedònia). Mamudju, Sulawesi Barat, 
illa Sulawesi, Indonèsia. Merveilles de la Terre.Or. Serra do Caldeirão, Mato Grosso, Brasil. Saphira.

Bastnäsita-(Ce). Monts Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, Pesha-
war, Khyber Pakhtunkhwa , Pakistan. Mides: 6,5 x 5 cm. Saphira.

Grossulària (var. tsavorita). Merelani, monts Lelatema, 
Simanjiro, Manyara, Tanzània. Mides: 2,5 x 1,5 cm. Anton Watzl.
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considerable de la mina Uchucchacua, Oyón, Lima, i 
una espectacular miargirita de la mina San Genaro, 
Castrovirreyna, Huancavelica, ambdues al Perú; una 
bona piromorfita globular de color taronja de la mina 
Bunker Hill, Kellogg, Shoshone Co., Idaho, EUA; i molt 
bona representació dels clàssics de Tsumeb, Namí-
bia, amb wulfenita i escorodita molt remarcables.

Marco Tironi destacava pels seus exemplars “mida 
museu” de fluorita cúbica d’un color verd glauc amb 
aspecte setinat, salpebrat per cristalls de calcita de 
la mina Xianghualing, Linwu, Chenzhou, Hunan, 
Xina; i de titanita de bon color i mida i plaques de 
més de 40 cm de Capelinha, Jequitinhonha, Minas 
Gerais, Brasil.

Cristalli sobresortia amb esment especial per un 
parell de peces de la clàssica fosgenita de Monte-
poni, Sardenya, Itàlia; un gran lot de molt bona 
ametista del Cerro de la Concordia, Piedra Parada, 
Tatatila, Veracruz, Mèxic; també un gran lot d’hes-
sonita de la mina Jeffrey, Asbestos, i una cubanita 

excel·lent de la mina Henderson 2, Chibougamau, 
tots dos jaciments al Quebec, Canadà, amb magnífic 
color, lluentor i mida. Un parell de wulfenites de la 
famosa mina Red Cloud, monts Trigo, Arizona, de 
gran qualitat, i una magnifica rodocrosita de la no 
menys icònica mina Sweet Home, mont Bross, Co-
lorado, molt bona, representaven als Estats Units 
molt dignament. Una altra peça destacable era una 
parisita-(Ce) amb un cristall d’una mida excel·lent 
per a l’espècie, de Mount Malosa, Zomba, Malawi. 
La cirereta: uns quants grups d’elbaïta verda i rosa-
da de Pederneira, Val Rio Doce, Minas Gerais, Brasil.

The Mineral Shop ens va regalar, en aquesta ocasió, 
amb un fi lot de calcita de La Florida, Cantàbria, amb 
tot tipus de varietat en la cristal·lització, mostres de 
fluorita de “La Viesca”, Astúries, un variat Panasquei-
ra, Portugal, i uns bons quarsos de Berbes, Astúries.

Marcus Budil portava un material espectacular alpí 
amb molt de tot i molt bo: fluorita rosa, quars faden, 
quars fumat gwindel i titanita; també un pòquer de 

Stolzita. Mina Sainte-Lucie, Saint-Léger-de-Peyre, Lozère, 
Llenguadoc-Rosselló, França. Mides: 4 x 2,5 cm. Alain Martaud.

Fluorita i calcita. Mina Xianghualing, Linwu, pref. Chenzhou, 
Hunan, Xina. Mides: 20 x 12 cm. Marco Tironi.

Rodocrosita. Mina Sweet Home, mont Bross, distr. Alma, Park 
Co., Colorado, EUA. Mides: 8 x 6 cm. Cristalli.

Miargirita. Mina San Genaro, distr. Castrovirreyna, Castrovirreyna, 
Huancavelica, Perú. Mides: 6 x 5 cm. Crystal Classics.
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quars amb macles del Japó, de Ganesh Himal, Bag-
mati, Nepal. Encara que tot el material en general 
era molt showie i escollit, els preus convidaven a mi-
rar solament. 

En resum, com sempre, Mineral & Gem de Sainte-
Marie-aux-Mines és una gran fira on es pot trobar 
molt material i de totes les qualitats, gustos i butxa-
ques.

Els preus no han baixat, la qual cosa ha de voler dir 
que la butxaca dels col·leccionistes segueix en bona 
forma i que el mineral, en alguns segments alts, s’ha 
convertit en refugi del capital i això porta a una alça 
inflacionista a la resta de segments. 

És impossible transmetre les emocions del vist 
i viscut. I el relatat en aquesta crònica succinta és 
només la punta de l’iceberg del que realment és 
aquesta fira. Cal estar allà per a “sentir-ho” i viure-ho.

Fins a l’any que ve, doncs, Sainte-Marie.
Un gran plaisir vous retrouver cet année 2016 !

Làmines pàgs. 61 a 63 i pàgs. 75 a 84
   Fotos: M. Rafel.

   Muntatge: J. L. Garrido.

Grossulària (var. hessonita). Pedrera Jeffrey, Asbestos, Quebec, 
Canadà. Cristalli.

Quars (var. ametista). Turó de La Concordia, Piedra Parada, 
Tatatila, Veracruz, Mèxic. Mides: 6 x 4 cm. Cristalli.

Wulfenita. Mina Red Cloud, distr. Silver, monts Trigo, La Paz Co., 
Arizona, EUA. Mides: 6 x 4 cm. Cristalli.

Parisita-(Ce) amb ortoclasa i quars. Mont Malosa, Zomba, 
Malawi. Mides: 9 x 6 cm. Cristalli.
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